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3 anos de garantia para todas as ferramentas elétricas profissionais da linha azul.  
2 anos de garantia para todas as baterias e carregadores de lítio da gama profissional.  
O registo deve ser efetuado no espaço de 4 semanas após a compra em  
www.bosch-professional.com/warranty

Professional 
ServiceLi-Ion

2 anos 3 anos
Garantia 
para ferramentas

Garantia 
para baterias

3 anos de garantia para todas as ferramentas elétricas profissionais da linha azul.  
2 anos de garantia para todas as baterias e carregadores de lítio da gama profissional. 
O registo deve ser efetuado no espaço de 4 semanas após a compra em www.bosch-professional.com/warranty
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Na Bosch, as ferramentas elétricas usadas não são postas de parte.
Hoje em dia, mais de 80% das ferramentas elétricas profissionais 
da Bosch são recicladas, porque participamos ativamente na proteção 
do meio ambiente. Os proprietários das ferramentas elétricas profis-
sionais podem também desempenhar um papel ativo nesse processo, 
graças à recolha de ferramentas elétricas e baterias Bosch realizada 
nos nossos distribuidores oficiais, as quais são depois destinadas a um 
processo de reciclagem controlado.

Serviço de Atendimento ao Cliente Bosch
Telefone: 808 202 385

Respostas qualificadas a todas as questões relativas à utilização de 
ferramentas elétricas Bosch de forma rápida e eficaz.

Mais informação sobre ferramentas elétricas profissionais Bosch  
e campos de utilização
www.bosch-professional.com.pt

Robert Bosch, S.A.
Departamento de Ferramentas Elétricas
Av. Infante D. Henrique, Lts. 2E–3E 
1800–220 Lisboa 
Portugal

www.bosch-professional.com.pt
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Versatilidade sem compromissos
 
 Os berbequins com e sem percussão, assim como as aparafusadoras  
profissionais da Bosch foram desenvolvidos para cumprir os maiores 
níveis de exigência em termos de potência, versatilidade e precisão.  
Quer se trate de perfurar com ou sem percussão, aparafusar ou misturar, 
os berbequins com percussão profissionais com os motores de alto ren-
dimento cumprem as exigências dos profissionais. As aparafusadoras da 
Bosch conseguem realizar trabalhos em série de precisão, em pré-fabri-
cados e acabamentos, assim como em paredes. Para todos os trabalhos 
profissionais de aparafusamento e perfuração, a Bosch tem o berbequim 
correto e a aparafusadora adequada.

Testado por profissionais:  
o berbequim com percussão GSB 19-2 REA Professional

"A extração de pó integrada é realmente fabulosa! Acabou-se o pó da perfuração. Dantes 
tínhamos de trabalhar sempre a pares para realizar trabalhos de perfuração. Um segurava o 
berbequim com percussão e o outro o aspirador. Felizmente, isso já faz parte do passado." 

Klaus Brücher, mestre marceneiro
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Berbequim com percussão  
GSB 19-2 RE Professional
 

 O mais rápido e versátil 
da sua classe
 
▶ Potente berbequim com percussão de  

2 velocidades (850 W) para um avanço mais  
rápido do trabalho

▶ Robusta caixa de engrenagem em metal para  
uma longa vida útil

▶ Embraiagem mecânica de segurança contra  
sobrecarga – antirrotação para um trabalho  
extremamente seguro

Berbequins com percussão GSB 13 RE
Professional

GSB 16 RE
Professional

GSB 19-2 RE
Professional

Dados técnicos
Potência absorvida 600 W 750 W 850 W
Nº de rotações em vazio 0 – 2.800 r.p.m. 0 – 2.800 r.p.m. 0 – 1.000 / 3.000 r.p.m.
Ø de perfuração em betão 13 mm 16 mm 18 / 13 mm
Ø de perfuração em alvenaria 15 mm 18 mm 20 / 15 mm
Ø de perfuração em madeira 25 mm 30 mm 40 / 25 mm
Número de encomenda 0 601 217 100 0 601 14E 500 0 601 17B 500
Material a fornecer Bucha de aperto rápido de  

13 mm; Punho adicional
Bucha de aperto rápido de  
13 mm; Mala; Punho adicional

Bucha de aperto rápido de  
13 mm; Mala; Punho adicional
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Berbequim com percussão  
GSB 19-2 REA Professional
 

 O primeiro berbequim 
com percussão com  
sistema de aspiração inte-
grado para profissionais
 
▶ Batente de profundidade integrado para o ajuste 

em diferentes profundidades de perfuração
▶ As válvulas de retenção impedem a saída do pó 

durante o transporte e ao esvaziar a caixa do pó
▶ O microfiltro substituível – economiza dinheiro  

e preserva o ambiente

Berbequim com percussão

Vídeo do produtoVídeo do produto

GSB 19-2 REA
Professional

Dados técnicos
Potência absorvida 900 W
Nº de rotações em vazio 0 – 1.000 / 3.000 r.p.m.
Ø de perfuração em betão 18 / 13 mm
Ø de perfuração em alvenaria 20 / 15 mm
Ø de perfuração em madeira 40 / 25 mm
Número de encomenda 0 601 17C 500
Material a fornecer Bucha de aperto rápido de 13 mm; Mala; Punho adicional
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Berbequim com percussão  
GSB 21-2 RE Professional
 

 O mais potente da sua 
classe – para as aplica-
ções mais exigentes
 
▶ Motor de alto rendimento Bosch (1.100 W) com 

elevado binário para as aplicações mais exigentes 
(perfurações, trabalhos com brocas de coroa oca 
e abertura de furos com serra craneana),  
assim como aparafusar e misturar

▶ Robusta caixa da engrenagem em metal para  
uma longa vida útil

▶ Embraiagem mecânica de segurança contra  
sobrecarga – antirrotação para uma maior  
segurança no trabalho

Berbequins com percussão GSB 21-2 RE
Professional

GSB 21-2 RCT
Professional

Dados técnicos
Potência absorvida 1.100 W 1.300 W
Nº de rotações em vazio 0 – 900 / 3.000 r.p.m. 0 – 900 / 3.000 r.p.m.
Ø de perfuração em betão 22 / 13 mm 22 / 13 mm
Ø de perfuração em alvenaria 24 / 16 mm 24 / 16 mm
Ø de perfuração em madeira 40 / 25 mm 40 / 25 mm
Número de encomenda 0 601 19C 500 0 601 19C 700
Material a fornecer Bucha de aperto rápido de 13 mm;  

Mala; Punho adicional
Bucha de aperto rápido de 13 mm;  
Mala; Punho adicional
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Berbequim com percussão  
GSB 162-2 RE Professional
 

 Potente em todas as 
aplicações – mesmo ao 
perfurar a seco com broca 
de diamante
 
▶ Binário elevado para aplicações potentes
▶ Motor de alto rendimento Bosch (1.500 W)  

com uma elevada capacidade de sobrecarga para 
as aplicações mais adversas

▶ Número de rotações ideal para um avanço  
rápido nos trabalhos de perfuração em betão,  
sem impacto, com brocas de coroa de diamante 
até 162 mm

Berbequim com percussão GSB 162-2 RE
Professional

Dados técnicos
Potência absorvida 1.500 W
Nº de rotações em vazio 0 – 750 / 2.550 r.p.m.
Ø de perfuração em betão 82 / 68 mm
Ø de perfuração em alvenaria 162 / 68 mm
Ø de perfuração em madeira 50 / 30 mm
Número de encomenda 0 601 18B 000
Material a fornecer Bucha de coroa dentada da 16 mm;  

Mala; Punho adicional
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Sistema de aspiração GDE 16 Cyl
Professional

Novo!

Dados técnicos
Indicada para GSB 16 RE, GSB 19-2 RE, GSB 21-2 RE, GSB 21-2 RCT 
Diâmetro de perfuração máx. 16 mm; com serra craneana máx. 82 mm 
Peso 520 g
Número de encomenda 1 600 A00 1FJ
Material a fornecer Adaptador
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Berbequim sem percussão 
GBM 6 RE Professional
 

 Fixação rápida e precisa
 
▶ Número elevado de rotações:(4.000 r.p.m. em 

vazio) para pequenos diâmetros de perfuração
▶ Fixação do veio da broca na chumaceira para  

uma precisão elevada
▶ Design compacto e peso reduzido para um  

manuseamento mais fácil na realização de  
perfurações em série

Berbequim sem percussão GBM 6 RE
Professional

Dados técnicos
Potência absorvida 350 W
Nº de rotações em vazio 0 – 4.000 r.p.m.
Ø de perfuração em madeira 15 mm
Ø de perfuração em alumínio 8 mm
Ø de perfuração em aço 6,5 mm
Número de encomenda 0 601 472 600
Material a fornecer Bucha de aperto rápido de 10 mm
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Berbequim sem percussão  
GBM 10 RE Professional
 

 Potente e compacto
 
▶ Potente motor de 600 W, ideal para perfurações 

até 10 mm de diâmetro em metal
▶ Fixação do veio da broca na chumaceira para  

uma precisão elevada
▶ Design compacto e peso reduzido para um  

manuseamento perfeito

Berbequins sem percussão GBM 10 RE
Professional

GBM 10-2 RE
Professional

Dados técnicos
Potência absorvida 600 W 500 W
Nº de rotações em vazio 0 – 2.600 r.p.m. 0 – 1.150 / 2.100 r.p.m.
Rotação nominal 1.676 r.p.m. 800 / 1.500 r.p.m.
Ø de perfuração em madeira 25 mm 25 / 15 mm
Ø de perfuração em alumínio 10 mm 13 / 8 mm
Ø de perfuração em aço 10 mm 10 / 6 mm
Número de encomenda 0 601 473 600 0 601 168 560
Material a fornecer Bucha de aperto rápido de 10 mm Bucha de aperto rápido de 10 mm
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Berbequim sem percussão GBM 13-2 RE
Professional

Dados técnicos
Potência absorvida 550 W
Nº de rotações em vazio 0 – 1.000 / 1.900 r.p.m.
Binário máx. 11,5 / 6,0 Nm
Ø de perfuração em madeira 32 / 20 mm
Ø de perfuração em alumínio 20 / 12 mm
Ø de perfuração em aço 13 / 8 mm
Número de encomenda 0 601 169 560
Material a fornecer Bucha de aperto rápido de 13 mm; Punho adicional

Berbequins sem percussão GBM 13 HRE
Professional

GBM 16-2 RE
Professional

Dados técnicos
Potência absorvida 550 W 1.050 W
Nº de rotações em vazio 0 – 550 r.p.m. 600 / 1.450 r.p.m.
Ø de perfuração em madeira 40 mm 40 / 20 mm
Ø de perfuração em alumínio 20 mm 20 / 13 mm
Ø de perfuração em aço 13 mm 16 / 8 mm
Número de encomenda 0 601 049 603 0 601 120 503
Material a fornecer Bucha de coroa dentada da 13 mm;  

Punho adicional
Bucha de coroa dentada da 16 mm;  
Punho adicional
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Berbequins sem percussão GBM 23-2 E
Professional

GBM 32-4
Professional

Dados técnicos
Potência absorvida 1.150 W 1.500 W
Nº de rotações em vazio 410 / 930 r.p.m. 210 / 330 / 470 / 740 r.p.m.
Binário máx. 115,0 / 50,0 Nm 220,0 / 130,0 / 120,0 / 93,0 Nm
Ø de perfuração em madeira 50 / 35 mm 70 mm
Ø de perfuração em alumínio 28 / 18 mm 50 mm
Ø de perfuração em aço 23 / 13 mm 32 mm
Número de encomenda 0 601 121 603 0 601 130 203
Material a fornecer Cunha de extração; Punho adicional Cunha de extração; Mala; Punho adicional

Coluna de furar magnética GMB 32
Professional

Dados técnicos
Força de fixação magnética 25 kN
Ø da flange de aperto 65 mm
Comprimento de trabalho (eixo Z) 223 mm
Ø da broca helicoidal 32 mm
Número de encomenda 0 601 193 003
Material a fornecer Mala
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Berbequim angular GWB 10 RE
Professional

Dados técnicos
Potência absorvida 400 W
Nº de rotações em vazio 1.300 r.p.m.
Ø de perfuração em madeira 22 mm
Ø de perfuração em alumínio 12 mm
Ø de perfuração em aço 10 mm
Número de encomenda 0 601 132 703
Material a fornecer Bucha de coroa dentada da 10 mm (incorporada)

Misturadores GRW 12 E
Professional

GRW 18-2 E
Professional

Dados técnicos
Potência absorvida 1.200 W 1.800 W
Nº de rotações em vazio 0 – 1.000 r.p.m. 0 – 450 / 1.050 r.p.m.
Número de encomenda 0 601 1A7 000 0 601 1A8 000
Material a fornecer Barra misturadora com Ø de 140 mm Barra misturadora com Ø de 160 mm
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Aparafusadora com batente  
de profundidade

GSR 6-25 TE
Professional

Dados técnicos
Potência absorvida 701 W
Nº de rotações em vazio 0 – 2.500 r.p.m.
Binário máx. (em materiais macios) 20 Nm
Ø do parafuso autorroscante 6,0 mm
Número de encomenda 0 601 445 000
Material a fornecer Batente de profundidade; Mala; Ponta de aparafusar PH 2;  

Suporte magnético universal; Suporte para o cinto

Aparafusadoras com batente de 
profundidade

GSR 6-45 TE
Professional

GSR 6-60 TE
Professional

Dados técnicos
Potência absorvida 701 W 701 W
Nº de rotações em vazio 0 – 4.500 r.p.m. 0 – 6.000 r.p.m.
Binário máx. (em materiais macios) 12 Nm 12 Nm
Ø do parafuso autorroscante 6,0 mm 6,0 mm
Número de encomenda 0 601 445 100 0 601 445 200
Material a fornecer Batente de profundidade; Mala;  

Ponta de aparafusar PH 2; Suporte magnético 
universal; Suporte para o cinto

Batente de profundidade; Mala;  
Ponta de aparafusar PH 2; Suporte magnético 
universal; Suporte para o cinto
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Aparafusadora com batente de profundida-
de GSR 6-45 TE + adaptador para parafusos 
de fita MA 55 Professional
 

 A solução eficiente  
para pré-fabricados e  
acabamentos
 
▶ Permite aparafusamentos em série precisos com  

a velocidade máxima
▶ Ajuste e montagem/desmontagem do adaptador 

do carregador sem chave
▶ Trabalho confortável devido ao formato  

ergonómico e peso reduzido

Aparafusadoras com batente de 
profundidade / adaptador para 
parafusos em fita

GSR 6-45 TE + MA 55
Professional

MA 55
Professional

Dados técnicos
Potência absorvida 701 W −
Nº de rotações em vazio 0 – 4.500 r.p.m. −
Binário máx. (em materiais macios) 12 Nm −
Ø do parafuso autorroscante 6,0 mm 6,0 mm
Número de encomenda 0 601 445 101 1 600 Z00 00Y
Material a fornecer Batente de profundidade; L-BOXX;  

Ponta de aparafusar PH 2; Suporte magnético 
universal; Suporte para o cinto

Caixa de cartão; Ponta de aparafusar PH 2
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Aparafusadoras de impacto GDS 18 E
Professional

Dados técnicos
Potência absorvida 500 W
Binário máx. (em materiais duros) 250 Nm
Binário máx. (em materiais macios) 160 Nm
Encaixe para o acessório Quadrado exterior de 1/2" 
Número de encomenda 0 601 444 000
Material a fornecer Aro de suspensão da ferramenta

Aparafusadoras de impacto GDS 24
Professional

GDS 30
Professional

Dados técnicos
Potência absorvida 800 W 920 W
Binário máx. (em materiais duros) 600 Nm 1.000 Nm
Binário máx. (em materiais macios) 300 Nm 500 Nm
Encaixe para o acessório Quadrado exterior de 3/4"  Quadrado exterior de 1" 
Número de encomenda 0 601 434 103 0 601 435 103
Material a fornecer Aro de suspensão da ferramenta;  

Punho adicional
Aro de suspensão da ferramenta;  
Punho adicional
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